
 

 

ประกาศโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2561 
------------------------------------------------------------------------------- 

 ตามที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  Intensive 
English Program (IEP)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จ านวน 36 คน และได้จัดสอบคัดเลือก 
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 นั้น บัดนี้การด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริงและส ารองดังรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศนี้ และขอชี้แจงเกี่ยวกับการรายงานตัวดังนี้ 
 

  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อทีผ่่านการสอบคัดเลือก ล าดับท่ี 1-36  ตามประกาศปฏิบัติดังนี้  
1. มารายงานตัวในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น.-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา โรงเรียนคอนสารวิทยาคม  หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์และจะ
ประกาศเรียกนักเรียนที่มรีายชื่อผู้ที่สอบได้ล าดับส ารองในล าดับถัดไป 

2. มอบตัว ในวันที่ 6 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.-16.30 น.  
ณ ห้องประชุมทุ่งนาเลา โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
 
 
 
     (นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 

 
  

 

 

 

 

 



ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program (IEP) 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2561  
 

ล าดับ
ที ่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม เลขที่นั่งสอบ ล าดับที่สอบได้ 

1 เด็กหญิง วิมลสิริ   มุทาไร บ้านม่วง 11 1 
2 เด็กหญิง มนัสยา   ตราเงิน บ้านม่วง 10 2 
3 เด็กหญิง บัญจรัตน์   จ ารัสแนว บ้านดอนอุดม 22 3 
4 เด็กหญิง กัญญ์วรา   แก้วสูงเนิน บ้านม่วง 9 4 
5 เด็กหญิง ธีร์ทราภัทร   ขวัญใจ อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 32 5 
6 เด็กชาย ธนธรณ์   สอนลา บ้านห้วยแก้ว 14 6 
7 เด็กหญิง รุ่งรวี   เปรมประยูร บ้านนาวงเดือน 43 7 
8 เด็กหญิง จินดาพรรณ   ขามพิทักษ์ บ้านนาเกาะ 53 8 
9 เด็กหญิง วราภรณ์   ต่อชีวัน อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 30 9 
10 เด็กหญิง กชกร   ปราสาร ชุมชนห้วยยาง 7 10 
11 เด็กหญิง พิมพ์ชนก   เหล่าคนค้า บ้านหนองหล่มคลองเตย 56 11 
12 เด็กชาย ชินวัตร   บ ารุง อนุบาลส าราญยงค์ 44 12 
13 เด็กหญิง สมพร   ต่ออ านาจ บ้านนาวงเดือน 1 13 
14 เด็กหญิง วิจิตรพร   โพธิ์ค า ชุมชนชุมแพ 17 14 
15 เด็กหญิง ธีระวรรณ์   อุทกโยธะ บ้านห้วยแก้ว 15 15 
16 เด็กชาย ศรายุทธ   จันทร์พิมาย บ้านปากช่องผาเบียด 50 16 
17 เด็กชาย ญาณิศา   ศรีเพ้ียนเอม บ้านนาวงเดือน 2 17 
18 เด็กหญิง ธนัชนันท์   สุขขวัญ บ้านนาวงเดือน 4 18 
19 เด็กชาย ฐิตินันท์   เมฆวัน บ้านนาวงเดือน 18 19 
20 เด็กชาย พุฒิพงศ์   ยศจ ารัส บ้านนาเกาะ 54 20 
21 เด็กหญิง กัญญารัตน์   ห่อไธสง บ้านดงบัง 5 21 
22 เด็กหญิง จิรนันท์  บุญญานุสนธิ์ อนุบาลส าราญยงค์ 45 22 
23 เด็กชาย นวพล   ซ้ายสุข อนุบาลส าราญยงค์ 41 23 
24 เด็กชาย กฤตัชญ์   โสตสุภาพ บ้านนาวงเดือน 59 24 
25 เด็กหญิง อภิชญา   ผลานิสงค์ อนุบาลส าราญยงค์ 26 25 
26 เด็กหญิง พรรศภรณ์   รักงาม เต็กก่าดรุณธรรม 64 26 
27 เด็กหญิง เนติกานต์   ภูมิคอนสาร บ้านนาวงเดือน 3 27 
28 เด็กชาย อานุภาพ   ยอดและ บ้านห้วยแก้ว 13 28 
29 เด็กหญิง ปิยพร   มีทัน อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 31 29 



ล าดับ
ที ่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม เลขที่นั่งสอบ ล าดับที่สอบได้ 

30 เด็กหญิง สุธีมนต์   กบขุนทด อนุบาลส าราญยงค์ 27 30 
31 เด็กหญิง อัญชนา   ตุมกา อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 29 31 
32 เด็กหญิง วิภารัตน์   จันทะหาร บ้านหนองหล่มคลองเตย 47 32 
33 เด็กหญิง ณัฐวรรณ   ปลื้มใจ บ้านนาวงเดือน 21 33 
34 เด็กหญิง สุธาสินี   จันทร์ประทักษ์ อนุบาลส าราญยงค์ 28 34 
35 เด็กชาย เศรษฐพงษ์   กีรติพลพงษ์ บ้านปากช่องผาเบียด 51 35 
36 เด็กชาย ธนกฤต   มนตรี บ้านโนนหัวนา 61 36 
37 เด็กหญิง ชฎาพร   เปรมศรี อนุบาลส าราญยงค์ 20 ส ารองอันดับที่ 1 
38 เด็กหญิง นิชนันท์   จันทร์บูรณ์ บ้านโนนหัวนา 58 ส ารองอันดับที่ 2 
39 เด็กหญิง  ขวัญจิรา   หลาวมา อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 33 ส ารองอันดับที่ 3 
40 เด็กหญิง นภัสรา   วงษ์หม ี อนุบาลส าราญยงค์ 25 ส ารองอันดับที่ 4 
41 เด็กหญิง วริศรา   สวัสดิ์รักษ์ อนุบาลส าราญยงค์ 19 ส ารองอันดับที่ 5 
42 เด็กหญิง ชลธิชา   เชื้อบริบูรณ์ อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 35 ส ารองอันดับที่ 6 
43 เด็กชาย วรากร   สมส ี บ้านปากช่องผาเบียด 49 ส ารองอันดับที่ 7 
44 เด็กหญิง ณัฐญาดา   ใจเสถียร บ้านนาเกาะ 52 ส ารองอันดับที่ 8 
45 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์   ต่อปัญญา บ้านโนนหัวนา 57 ส ารองอันดับที่ 9 
46 เด็กหญิง อริสรา   แซ่หลิ่ว อนุบาลส าราญยงค์ 23 ส ารองอันดับที่ 10 
47 เด็กหญิง มุทิตาร์   กอบุญ อนุบาลส าราญยงค์ 24 ส ารองอันดับที่ 11 
48 เด็กชาย วุฒิไกร   ไทยธรรม อนุบาลส าราญยงค์ 42 ส ารองอันดับที่ 12 
49 เด็กชาย สิทธิโชค   แสนค าแพง บ้านโนนหัวนา 63 ส ารองอันดับที่ 13 
50 เด็กหญิง ปนัดดา   ไตรเสนีย์ อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 34 ส ารองอันดับที่ 14 
51 เด็กหญิง นุชจิรา   บัวระบัดทอง อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 36 ส ารองอันดับที่ 15 
52 เด็กหญิง บุษกร   วอนเพียร บ้านนาเกาะ 16 ส ารองอันดับที่ 16 
53 เด็กชาย เกรียงศักดิ์   เจริญสุข บ้านนาเกาะ 55 ส ารองอันดับที่ 17 
54 เด็กหญิง ปิยนาถ   ต้นภูเขียว บ้านห้วยไห 6 ขาดสอบ 
55 เด็กหญิง เบญจวรรณ   พันอะ บ้านห้วยไห 8 ขาดสอบ 
56 เด็กชาย อชิตพล   คาดสนิท บ้านห้วยไห 12 ขาดสอบ 
57 เด็กชาย ณัฐวุฒิ   พระราศี อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 37 ขาดสอบ 
58 เด็กชาย ธนาธิป   จุลนันท ์ อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 38 ขาดสอบ 
59 เด็กหญิง วนัสสนันท์   แสนสุข    อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 39 ขาดสอบ 

 



 
 

ล าดับ
ที ่ 

ค า
น าหน้า 

ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม เลขที่นั่งสอบ รวม 100 

60 เด็กชาย สุทธิพัฒน์   โหน่งเวียง อนุบาลณัฐพันธุ์ 1 40 ขาดสอบ 
61 เด็กชาย ภูริภัทร   แนวโอโล อนุบาลส าราญยงค์ 46 ขาดสอบ 
62 เด็กชาย นนท์นที   พรมลี อนุบาลส าราญยงค์ 48 ขาดสอบ 
63 เด็กชาย พงษ์ศกร   มอร์ลี่ อนุบาลส าราญยงค์ 60 ขาดสอบ 
64 เด็กชาย ปุญญพัฒน์   ภูมิคอนสาร อนุบาลส าราญยงค์ 62 ขาดสอบ 

 
 
 
 
 

                    ลงชื่อ 
 

                                                  (นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม 


